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POLÍTICA DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS 
 
 
1. Objetivo 
 

O plano de continuidade de negócios é o desenvolvimento preventivo de um conjunto de 
estratégias e planos de ação de maneira a garantir que os serviços essenciais sejam 
devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um desastre, e até o retorno à 
situação normal de funcionamento da empresa dentro do contexto do negócio do qual ela faz 
parte. 

 
 

2. Definições 
 
Seguem alguns conceitos relacionados a continuidade dos negócios: 

 
a) Sistemas Críticos são sistemas inoperantes implica em perdas irreversíveis financeiro, 

jurídico ou de imagem da Cooperativa e sua atividade produtiva deve acontecer em até 24 
horas após a ocorrência do desastre; 
 

b) Desastre é a ocorrência de qualquer tipo de anormalidade que impeça ou impacte a 
atividade de produção dos sistemas críticos; 

 
c) Recuperação é o restabelecimento da atividade produtiva dos sistemas críticos, mesmo que 

paliativa ou parcialmente, no caso do desastre se efetivar; 
 

d) Pontos Básicos para a elaboração do plano de contingência é necessário levantar alguns itens 
básicos, quais sejam: 
 
I. Quais são os sistemas críticos que garantem a continuidade do negócio da Cooperativa; 
II. Análise de impacto nos negócios; 
III. Análise de riscos para os principais negócios; 
IV. Homologação dos sistemas críticos por parte da Diretoria; 
V. Recursos de hardware, software e infraestrutura tais sistemas dependem; 
VI. Backup; 
VII. Decisões pós-desastre para a recuperação. 

 
 

3. Diretrizes 
 

A Continuidade de Negócios da Cooperativa deve prever mecanismos que permitam: 
 
a) Identificar as ameaças internas e externas que possam comprometer a continuidade das 

operações da Cooperativa; 
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b) Identificar os possíveis impactos à operação decorrentes da concretização de tais 

ameaças; 
 

c) Identificar os requisitos para a continuidade dos negócios, incluindo os legais e os 
regulatórios; 
 

d) Estabelecer papéis e responsabilidades das partes internas e externas à Cooperativa; 
 

e) Desenvolver estrutura de gerenciamento e resposta às crises, suportada por níveis 
adequados de autoridade e competência, que assegurem a comunicação efetiva às 
partes interessadas; 
 

f) Desenvolver processos e mecanismos que viabilizem a recuperação das atividades em 
caso de interrupção; 
 

g) Realizar treinamentos, testes e análises que garantam a manutenção e o bom 
funcionamento dos planos de continuidade; 
 

h) Aderir e cumprir as diretrizes contidas nesta política; 
 

i) Participar de treinamentos com o objetivo de assegurar que os conselheiros, os 
diretores, os gestores e os demais colaboradores da Cooperativa; 
 

j) Identificar e avaliar riscos de descontinuidade, adotando procedimentos adequados 
para minimização; 
 

k) Para os recursos essenciais, são formalmente estabelecidos os planos com 
procedimentos alternativos para recuperação das atividades exigidas, no tempo 
desejado, observada a relação custo/benefício e o impacto potencial; 
 

l) Devem ser realizados treinamentos com o objetivo de assegurar que os conselheiros, os 
diretores, os gestores e os demais empregados da Cooperativa sejam conscientizados: 
 

I. Das ameaças de geração de interrupção das atividades e seus desdobramentos; 
II. Da importância do estabelecimento de estratégias de funcionamento dos planos de 

gerenciamento de incidentes e de continuidade de negócios;  
III. De como implementar os planos de continuidade em resposta a interrupção dos 

processos ou atividades críticas; 
 

m) Todos os envolvidos no processo de continuidade de negócios, ainda que não 
participem das deliberações, são responsáveis pela qualidade das operações que 
realizarem; 
 

n) A gestão da continuidade de negócios é objeto de acompanhamento sistemático por 
parte dos órgãos de administração da Cooperativa. 
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4. Plano de Continuidade do Negócio 

 
Para elaboração do plano de continuidade dos negócios, a administração da Cooperativa 

deve avaliar previamente o orçamento previsto do resultado de sobras ou perdas do 
exercício inteiro e do fluxo de caixa, contendo duas colunas de previsão e realizado, com o 
acompanhamento mensal e as variações significativas a julgamento da Diretoria e 
Coordenação deve ser debatido e registrado nas atas da Diretoria. 
 

Essa avaliação mensal servirá para mitigar possíveis riscos que afete significativamente 
o disponível da Cooperativa, bem como a continuidade dos negócios. 

 
 

5. Avaliação de Catástrofes 
 

A administração da Cooperativa deve garantir que a restauração do processamento 
ocorra dentro do prazo estipulado no plano de contingência conforme criticidade de cada 
sistema. Exercer a coordenação geral do Plano. 

 
5.1 – Avaliação Pré – Catástrofe 

 
As tarefas pré-desastre do plano de continuidade dos negócios da Cooperativa são: 
 
a) avaliar e aprovar gastos financeiros necessários ao desenvolvimento e manutenção 
do plano; 
b) definir local do centro de operações alternativo com o apoio da equipe de hardware; 
c) definir local do centro de comando em caso de desastre; 
d) estabelecer as políticas e diretrizes do plano;  
e) definir recursos necessários ao plano;  
f) distribuir cópias do plano e normas a todos os envolvidos no plano;  
g) revisão e atualização periódica do plano;  
h) organizar e coordenar a execução de testes do plano;  
i) definir e montar a estrutura de retorno à normalidade; 
k) dar apoio a todos os envolvidos. 
 

5.2 – Avaliação Durante a Catástrofe 
 
As tarefas durante o desastre do plano de continuidade dos negócios da Cooperativa 

são: 
 
a) avaliar a situação posicionando aos diretores da Cooperativa para decisão sobre 

ativação do plano; 
b) coordenar a ativação do plano;  
c) ativar local do centro de operações alternativo; 
d) coordenar as atividades do plano;  
e) estabelecer diretrizes para situações não previstas; 
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f) acionar as pessoas chave para recuperação do ambiente operacional; 
g) acionar as providências para recuperação do ambiente operacional; 
h) emitir relatório situacional aos diretores da Cooperativa. 

 
5.3 – Avaliação Pós – Catástrofes 

 
Após a catástrofe, os gestores devem coordenar as atividades de retorno à normalidade. 
 

5.4 – Considerações Finais 
 
Com o advento de uso do sistema operacional em rede e nuvem, os colaboradores 

terceiros, bem como o corpo diretivo, podem usar em suas residências, com os devidos 
controles de acesso através de login e senha individual e o atendimento completamente 
online. 

 
Os comprovantes de despesas extras poderão serem apresentados através de arquivos 

eletrônicos para reembolsos futuros.  
 
 
 

 
 

Data de aprovação: São Paulo, 16 de agosto de 2021 
Data prevista de revisão: Revisão para 1 ano 
Ata da Diretoria: São Paulo, 16 de agosto de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Rosa Hermínia Storoli dos Santos  Wallace de Oliveira 
Diretora Presidente  Diretor Administrativo 
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